
Bilag 1: Forslag til navn for dagcenter for hjemmeboende borgere med 
demens

Nedenstående forslag er senest d. 8.8.2016 fremsendt per email til kommunen eller stået op 
på kommunens side på facebook. Der er fremkommet i alt 44 forslag til valg af navn. 

Nr. Forslag til navn Evt. begrundelse for forslag

1. Blistruphus 

2. Blistruphave Dagcenteret ligger i Blistrup og er omgivet af en skøn 
have.

3. Holbohave Området omkring det kommende dagcenter hed 
oprindeligt Holbo Herred. Ved siden af bygningen 
ligger Holbo Herreds væveri.    

4. Holbohus 

5. Blistruplund Dagcentret ligger i Blistrup og er omkranset af træer 
som i en lund. Lund betyder en mindre gruppe af 
træer. Signalerer ro og overskud.  

6. Fristedet eller frirummet Dagcenteret fungerer som et fristed/frirum både for  
pårørende og for borgere med demens.    

7. Aktivitetshuset

8. Blistrup Aktivitetshus

9. Oasen Et dagcenter for demente, skal være et sted de har 
lyst til at komme, og et sted de synes er rart at være. 
Derfor er det vigtigt, at der ikke i navnet indgår 
forkortelser eller ordet dement. Vigtigt at det navn der
vælges giver positive associationer og tryghed.

10. Samlingshuset

11. Amnesi

12. Glem mig ej

13. Forglemmigej At hukommelsen kan svigte, er selvfølgelig et stort 
problem for den demente; men de pårørende, venner 
og bekendte bør huske på, hvordan personen var, før 
sygdommen indtraf.

Dagcentrets logo kunne så tilføjes en illustration af 
den lille blomst.

Navnet "Forglemmigej" kunne tjene som en reminder 
for venner af borgere med demens. Samtidig er det en
smuk livsbekræftende blomst, og den er velegnet til at
udsmykke plakater og lignende. 

14. Hr. Larsen Ingen bryder sig om at blive ældre eller miste 
færdigheder og skal tage imod tilbud, fordi man er 
blevet dement. Når så navnet indikerer noget lidt for 
"hjælpeagtigt" kan det måske forværre det at tage 
mod et ellers godt tilbud. Navnet kunne være "Hr. 
Larsen". ”Du skal til Hr. Larsen i dag” - det lyder 
hyggeligt.

15. Blishuset Det nye dagcenter skal hedde noget med ”Blis”, da det
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ligger i Blistrup

16. Anemonen Blomsten som alle kender og synes så godt om. En af 
væggene ved indgangen skal selvfølgelig være et 
kæmpebillede af en smuk skovbund, fyldt med 
anemoner.

17. Huset Luna Luna: Måne
Måne: Aftagende – tiltagende
Aftagende: Hukommelse – hjernefunktioner
Tiltagende: Stadig mere tab – demens

Forslag til logo: To måner

18. Papillon Betyder sommerfugl. Sommerfuglen er så smuk imens
den lever og bliver hurtigt til støv.

19. NU'ET

20. Bakkehuset

21. Glimtet

22. Pusterummet

23. Gnisten Gnisten må man forsøge at fastholde, selvom det ikke 
altid er let. Måske kan man hente den her hos jer.

24. Huskat Forslag til logo: En kat

25. Trivselshuset

26. Trivselsgården

27. Glade stunder

28. Gode stunder

29. Dagligstuen

30 Svalebo – et trygt sted at være

31. Blisten

32. Blishanen eller blishønen

33. Uglen

34. Bregnen (Brainen)

35. Lysthuset Det skal være et sted de demente har lyst til at 
komme. For livet med en dement er trods sorgen over 
det tabte ikke bare elendighed. De kan altså også 
være rigtig morsomme, og vil gerne have at der sker 
noget omkring dem.

36. Ledetråden En ledetråd til det svære liv man som pårørende skal 
kunne magte i dagligdagen.

37. Lysglimtet Lysglimt, fordi lyset er symbolet for håbet og 
glimtet referer til, at de demente kan skimte det 
liv, der langsomt svinder ud, og som var en 
gang. På den måde giver navnet et 
helhedsudtryk for, hvorfor et demenscenter er 
relevant. Håbet for fremtiden for den enkelte 
borger ved at motivere og beholde de evner som
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stadig findes i daglige lysglimt.

38. Livsværket At arbejde med de dementes livshistorie i 
sammenhæng med de daglige aktiviteter, så 
borgeren fastholder sine kompetencer så længe 
som muligt og i et trygt miljø. På den måde 
bliver de daglige aktiviteter i relation til 
livshistorien et livsværk, fordi tilknytningen, og 
dermed sammenhængen til borgerens tidligere 
liv, fastholdes i et livsværk.

39. Care Dem eller Dem Care 
Center 

Forkortelse for demenscenter

40. Myosotis Navnet på blomsten, forglemmigej

41. Zikhrini Hebraisk for ”husk mig”

42. Holtebo

43. HUSK

44. Mindelunden
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